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ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР И ОСНИВАЧ
Проф. др СТЕФАН ИЛИЋ

Редовни проф. др Стефан Илић је професор Историје физичке културе и
Олимпијског васпитања и образовања. Предавао је:
- На Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду од
1982-2003. године, а радио на Факултету од 1978. године.
- На Факултетима физичке културе у Загребу, Новом Саду и Приштини,
- На Факултету спорта ECPD у Београду.
- На Факултету за менаџмент у спорту Универзитета БК у Београду.
- На Спортској академији у Београду.
- На Академији фудбала.
- На вишим тренерским школама.
На Факултету за спорт и физичко васпитање Универзитета у Београду обављао је
функције продекана (1981-83) и декана (1983-85). На Факултету за менаџмент у
спорту Универзитета БК био је на функцији продекана и декана (2002-03).
У периоду од 1976-1996. био је генерални секретар Олимпијских спортских
игара школске омладине Србије (ОСИШОС). Од 1991.до 2000. године био је
председник је Балканске асоцијације за историју спорта и физичког
васпитања (БАХПЕС). Од 1998. до 2000. године представљао је Олимпијску
академију СЦГ, при Олимпијском комитету СЦГ, у функцији председника, на
пет сесија Међународне олимпијске академије Међународног олимпијског
комитета у Олимпији (Грчка). Од 2003. до 2005. године био је председник
Теквондо савеза Србије и Црне Горе.
Објавио је 9 уџбеника и књига и више од 100 научних и стручних радова.
Учествовао на 25 интернационалних и 9 југословенских научних конгреса.
Добитник је више признања и плакета, а најзначајније су:
•
Златна медаља Министарства за спорт и омладину Републике
Француске (1987).
•
Плакета Међународног олимпијског комитета (МОК) "Спорт и
образовање" (1999).
•
Златна плакета Савеза Олимпијских спортских игара школске
омладине Србије (1981).
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НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ
У остваривању наставног плана и програма учествује више од 30 стручњака из
области спорта, универзитетских професора и доктора наука, магистара
наука, академских специјалиста, фудбалских тренера, спортских менаџера и
одређени број наставника по позиву.
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ШТА ЈЕ АКАДЕМИЈА ФУДБАЛА?
Висока спортска школа (Академија фудбала) је ПРВА трогодишња висока
школа струковних студија специјализована за школовање тренера и спортских
менаџера у нашој земљи, основана 2003. године при ФУДБАЛСКОМ САВЕЗУ
БЕОГРАДА, акредитована од стране Комисије за акредитацију и проверу
квалитета и Министарства просвете и спорта за наставни план и студије у
трогодишњем трајању на два смера.
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ урађени су у складу са Болоњском
декларацијом и другим документима Европске заједнице о високом школству.
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ на Академији трају ТРИ године (180 ЕСПБ бодова) и
организују се на два засебна смера:
1.

Смер за ТРЕНЕРЕ (сви спортови)

2.

Смер за МЕНАЏЕРЕ (сви спортови)

Академија има потписане уговоре о сарадњи са више клубова са територије
Београда и више иностраних образовних институција док је посредством ФСБ
обезбеђена сарадња са многим спортским организацијама.
Завршетком школовања на Академији стиче се ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ и
добија стручни назив (звање):
1.

ТРЕНЕР

2.

СТРУКОВНИ МЕНАЏЕР

НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О САРАДЊИ СА
ФУДБАЛСКИМ САВЕЗОМ СРБИЈЕ – ЦЕНТРОМ ЗА
ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА, СТУДЕНТИ
СМЕРА ЗА ТРЕНЕРЕ - ФУДБАЛ, ВЕЋ ТОКОМ
ШКОЛОВАЊА МОГУ ДОБИТИ И УЕФА ЛИЦЕНЦЕ.

Најбољи студенти Академије добијају и сертификате о завршеним курсевима
енглеског језика и рада на рачунару.
Дипломирани студенти Академије обучени су у свим аспектима процеса
спортског тренинга или менаџмента у спорту, коришћењу рачунара и
конверзације на енглеском језику.
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ОБЈЕКТИ И ТЕРЕНИ У КОЈИМА СЕ ОДВИЈА НАСТАВА
СЕДИШТЕ АКАДЕМИЈЕ је у Београду, улица Делиградска бр. 27/ II спрат

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА се одржава у учионицама Академије у оквиру
Градског центра за физичку културу (Стари ДИФ) у Делиградској 27.

Свечана сала

Учионица 1

Библиотека

Рачунски центар
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ПРАКТИЧНА НАСТАВА И НАСТАВНА ПРАКСА
Студенти Академије своје теоријско знање морају утврдити кроз ПРАКТИЧНУ
НАСТАВУ И НАСТАВНУ ПРАКСУ, прве кораке ка самосталном бављењу
позивима за које се школују. У ту сврху, обезбеђени су услови у највећим
домаћим спортским друштвима, клубовима и спортским савезима а са више
београдских клубова потписани су посебни уговори о стручној сарадњи.

СД Црвена Звезда практична настава

Практична настава – Техника фудбала

Практична настава – Техника фудбала

Стадион ФК Партизан - практична настава

Стручно предавање - СД Партизан

Трка уз „Београђанку“ - практична настава
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ПО ЧЕМУ СЕ РАЗЛИКУЈЕМО ОД ДРУГИХ
ПРОГРАМ НАСТАВЕ ПРИЛАГОЂЕН СПОРТИСТИМА И ЗАПОСЛЕНИМА
Од свог оснивања, Академијa је конципирала своје планове и програме као
трогодишњи студиј прилагођен специфичностима спортске праксе и
обавезама активних спортиста и тренера, као и обавезама запослених који
имају жељу за даљим усавршавањем. Кроз разне форме концетрисане
наставе и додатних термина омогућено је да и активни спортисти и запослени
могу студирати на Академији.
ИНДИВИДУАЛНИ ПРИСТУП У НАСТАВИ
Академија је оријентисана на КВАЛИТЕТ СТУДИЈА. Из тог разлога Академија
не уписује велики број студената, већ кроз индивидуални приступ и разне
форме менторског рада сваки студент има пуну пажњу наставника и могућност
за све облике консултација, дискусија и активног учења.
НАСТАВНИ КАДАР
Посебна пажња поклања се квалитету наставног кадра. Наставници Академије
морају бити проверени и доказани стручњаци из својих области. Сви
наставници Академије обавезни су да непрекидно уносе новине у своја
предавања и прате и примењују најновија достигнућа у својим областима
рада. Наставници су такође обавезни и да спроводе КОДЕКС понашања и
КОРЕКТНОГ опхођења према студентима.
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
Наставни планови и програми усаглашени са савременим европским и
светским токовима у високом образовању. Посебан акценат стављен је на
широку компатибилност програма са документима Европске уније
(БОЛОЊСКА ДЕКЛАРАЦИЈА). У практичном смислу ово значи да избором
студирања на Академији себи отварате врата за даље школовање и рад и у
иностранству.
САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ НАСТАВЕ
У настави Академије користе се савремена а средства и методе, интерактивне
методе учења, док се посебна пажња посвећује и ТЕХНИЧКОМ
ОПИСМЕЊАВАЊУ студената кроз рад на рачунарима и њиховој практичној
примени у спорту и интензивном учењу СТРАНИХ ЈЕЗИКА. Након положених
испита, најбољи студенти додатно добијају и одговарајуће СЕРТИФИКАТЕ.
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МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА
У склопу својих активности Академија ставља посебан акценат на развој
међународне сарадње и повезивање са спортским институцијама и
организацијама у европи и свету. Академија има закључене уговоре о
техничкој сарадњи са Алгонквин колеџом (Канада) и Лав Толстој државним
институтом (Русија). Између осталог један од корака у том смеру је и
обезбеђивање БЕСПЛАТНОГ ЧЛАНСТВА за најбоље студенте у две познате
европске асоцијације. Дипломирани студенти Академије, могу постати чланови
Европске асоцијације тренера (ECA) или Европске асоцијације за спортски
менаџмент (EASM).

Потписивање споразума о стручној и научној сарадњи - амбасаде Француске и Гвинеје

СТРУЧНА И НАУЧНА САРАДЊА
Академија поклања посебну пажњу остваривању сарадње са органима
локалне самоуправе, спортским институцијама, организацијама и клубовима у
оквиру Републике Србије. У том циљу потписани су уговори о сарадњи са
више клубова и локалних самоуправа.

Споразум о сарадњи – град Крагујевац
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Споразум о сарадњи – ЖФК Ц. Звезда
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ШТА НУДИМО НАШИМ СТУДЕНТИМА?
Сви студенти Академије фудбала у току и након завршетка студија добијају:
•
•
•
•
•
•
•

Квалитетну наставу по наставном плану и програму усклађеном са
Болоњском декларацијом и документима ЕУ о високом школству;
Индивидуални и менторски рад у малим групама студената са
квалитетним предавачима;
Бесплатне уџбенике и скрипта у Е-формату;
Сертификат о завршеном курсу рада на рачунару за најбоље
студенте;
Бесплатно чланство у међународним тренерским (ЕЦА) или
менаџерским организацијама (ЕАСМ) за најбоље студенте;
Диплому Високе школе струковних студија и додатак дипломи (на
захтев и на енглеском језику).
УЕФА лиценце ФСС (Ц, Д и Б-лиценца)

Према важећем Закону, као и Статуту школе, будући студенти стичу сва права
која им законом припадају: уверење о регулисању војне обавезе, породичне
пензије, бенефицирани градски превоз и остало.
Дипломирани студенти Академије имају право да, уз признавање положених
испита, своје школовање наставе на другим сродним школама.
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ИНФО-СЕРВИС АКАДЕМИЈЕ
Узимајући у обзир значај правовременог и прецизног информисања студената
Академија већ годинама користи и непрестано усавршава сопствени инфосервис.
Студенти Академије све важне информације и обавештења добијају путем
СМС-сервиса (на своје мобилне апарате) и електронске поште (е-mail).
Непосредан контакт са студентима се, осим уобичајеним путем, пружањем
информација путем телефона остварује и неким популарнијим видовима
комуникације као што су Facebook, Twitter, Instagram i Web CHAT Академије.
У фази тестирања је и студентски портал и android платформа Академије који
ће још више студентима олакшати приступ важним и актуелним
информацијама.
Материјали за припрему испита, испитна питања , уџбеници у е-формату,
упутства за израду семинарских и дипломских радова и правилници о раду и
функционисању школе, доступни су студентима на веб страници Академије.
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НАСТАВНИ ПЛАН – ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
СМЕР:
Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ТРЕНЕР (СВИ СПОРТОВИ)

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Основе историје спорта
Основе анатомије и физиологогије
Социологија са социологијом спорта
Методика технике спорта са педагошком праксом
Методика тактике спорта са педагошком праксом
Методика физичке припреме са педагошком праксом
Основе теорије спортског тренинга
Педагошки рад у клубу
Систем и организација спорта
Енглески језик
Информационе технологије у спорту
Oснове психологије
Психологија спорта
Медицина спорта са исхраном спортиста
Олимпизам и олимпијско васпитање и образовање
Дипломски рад
Изборни 1
Изборни 2
Изборни 3
Изборни 4
Изборни 5
УКУПНО

ЕСПБ
бодова
7
7
7
12
12
12
10
9
7
8
7
8
8
8
8
10
8
8
8
8
8
180

Изборни предмети
Бр

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ЕСПБ

1

Менаџмент у спорту

8

2

Менаџмент спортских манифестација

8

3

Маркетинг и ПР у спорту

8

4

Менаџмент спортских клубова и спортских савеза

8

5

Психолошко-педагошки аспекти рада са млађим категоријама

8

6

Правила спорта са применом

8

7

Менаџмент савременог олимпијског покрета

8

8

Менаџмент спортских такмичења ученика

8

9

Менаџмент спортских објеката

8

10

Насиље у спорту

8
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НАСТАВНИ ПЛАН– ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
СМЕР: СПОРТСКИ МЕНАЏЕР (СВИ СПОРТОВИ)
Бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

НАЗИВ ПРЕДМЕТА
Основе историје спорта
Основе анатомије и физиологогије
Социологија са социологијом спорта
Основе менаџмента са праксом у спортским организaцијама
Менаџмент у спорту са праксом у спортским организaцијама
Менаџмент спортских клубова и спортских савеза са праксом
Менаџмент спортских манифестација са праксом
Менаџмент спортских објеката
Систем и организација спорта
Енглески језик
Информационе технологије у спорту
Психологија спорта
Маркетинг и ПР у спорту
Финанансијски менаџмент
Олимпизам и олимпијско васпитање и образовање
Дипломски рад
Изборни 1
Изборни 2
Изборни 3
Изборни 4
Изборни 5
УКУПНО

ЕСПБ
7
7
7
12
12
12
10
8
7
8
7
8
11
8
7
10
8
8
8
8
8
180

Изборни предмети
Бр

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

ЕСПБ

1

Педагошки рад у клубу

8

2

Менаџмент савременог олимпијског покрета

8

3

Oснове психологије

8

4

Менаџмент спортских такмичења ученика

8

5

Маркетинг и ПР у савременом олимпијском покрету

8

6

Менаџмент спортско рекреативних такмичења

8

7

Медицина спорта са исхраном спортиста

8

8

Правила спорта са применом

8

9

Насиље у спорту

8
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КУРСЕВИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА
У складу са одредбама Закона о спорту и Правилника о номенклатури
спортских занимања и звања, Академија организује и курсеве за стручно
оспособљавање кадрова у спорту и стицање следећих звања:
ТРЕНЕР У СПОРТУ – звање СПОРТСКИ УЧИТЕЉ
(II ниво стручне оспособљености...120 часова)
ТРЕНЕР У СПОРТУ – звање СПОРТСКИ ОПЕРАТИВНИ ТРЕНЕР
(III ниво стручне оспособљености...240 часова)
ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ – звање СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ДЕМОНСТРАТОР
(II ниво стручне оспособљености...120 часова)
ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ – звање СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНИ ВОДИТЕЉ
(III ниво стручне оспособљености...240 часова)
МЕНАЏЕР У СПОРТУ – звање ОПЕРАТИВНИ СПОРТСКИ МЕНАЏЕР
(III ниво стручне оспособљености...240 часова)
У току протеклих година организовани су курсеви за звање оперативног
тренера КАРАТЕА, КОШАРКЕ, ОДБОЈКЕ, ФИТНЕСА, КАЈАКА, КАРЛИНГА итд.

Део полазника курса за стручно оспособљавање и стицање звања
оперативног тренера каратеа са проф. др Владимиром Јоргом и проф. др
Стефаном Илићем.
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КО МОЖЕ ДА СТУДИРА НА АКАДЕМИЈИ?

Свршени средњошколци свих средњих школа и гимназија
Студенти других високих школа, који желе да стекну звање тренера или
менаџера и искористе погодности признавања својих већ положених испита и
бржег завршетка студија уписом у другу или трећу годину студија.
Активни спортисти и запослени који имају пуно обавеза у свом клубу или
радној организацији.
Активни или бивши спортисти који желе да своје практично знање допуне и
утврде и стекну високо образовање и звање тренера или менаџера.
Тренери и руководиоци клубова или спортских организација који желе да
стекну нова знања и искуства или желе да поправе свој положај у
клубу/организацији стицањем више стручне спреме – високог образовања.
Сви они који свој животни позив виде у управљању и руковођењу у спорту,
било као тренери, било као спортски менаџери...

Да ли сте спремни? Извод из Закона о спорту Р. Србије
Спортски стручњаци су лица која имају одговарајуће високо образовање у
области спорта, односно физичке културе или су оспособљена за обављање
одређених стручних послова у спорту, ако законом није друкчије одређено.
Највиша спортска звања из става 2. овог члана могу да стекну само спортски
стручњаци који имају прописано образовање.
Стручни васпитно-образовни рад са децом могу обављати само спортски
стручњаци који имају одговарајуће образовање у области физичког васпитања
и спорта, у складу са законом.
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СТИПЕНДИЈЕ
Од свог оснивања, Академија у оквиру свог деловања поклања велику пажњу
хуманитарном раду и пружању помоћи спортистима, спортским клубовима и
свим младим људима који исказују жељу да се образују и усавршавају.
Имајући у виду да због материјалне ситуације школовање није свима
доступно, у склопу ових активности Академија је покренула и програм доделе
стипендија-бесплатног школовања за одређени број студената.
Право да конкуришу за стипендије Академије фудбала имају:
•
•
•
•
•

Врхунски спортисти (2 стипендије);
Избегла и расељена лица (2 стипендије);
Штићеници дома за децу без родитеља (2 стипендије);
Лица са тешком материјалном ситуацијом (2 стипендије);
Кандидати женског пола (2 стипендије).

КАНДИДАТИ ПРИЛАЖУ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ:
Пријаву са личним подацима (добија се на Академији)
Документацију којом потврђују свој статус:
-доказ о статусу врхунског спортисте;
-избегличку легитимацију или сличну потврду;
-потврду из дома за незбринуту децу;
-потврду о материјалном статусу-примањима чланова породице
-потврду о радном статусу-запослењу.
Кандидати који испуне услове за добијање стипендије потписују уговор о
стипендирању са Академијом. Стипендисти Академије обавезни су да редовно
похађају наставу и полажу испите у року.
Опширније информације о условима за конкурисање за стипендије могу се
добити у просторијама Академије.

ПОРОДИЧНИ ПОПУСТ
Осим могућности плаћања школарине на рате, Академија нуди и олакшице за
упис чланова породице, тако да други и сваки следећи уписани члан породице
остварује попуст на укупан износ школарине.
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КО СУ НАШИ СТУДЕНТИ?
На Академији се тренутно школују или су своје школовање већ завршили
студенти из Србије, Црне Горе, Републике Српске, Босне и Херцеговине,
Хрватске, Македоније, Немачке, Украјине, Турске, Грчке, Јапана и многих
других земаља.
Нашу школу изабрали су и многи наши некадашњи и активни спортисти,
репрезентативци у другим спортовима: Владимир Лучић (кошарка), Јелена
Миловановић (кошарка), Драгана Цвијић (рукомет), Никола Потић (рукомет),
Сара Грбић (карате), Дејан Томашевић (кошарка), Новица Величковић
(кошарка), Стеван Плетикосић (стрељаштво), Дарко Станић (рукомет), Драган
Јовић (таеквондо) и други.
Репрезентативци Србије у фудбалу: Немања Матић, Матеја Кежман, Стефан
Митровић, Мило Нинковић, Александар Луковић, Ненад Милијаш, Игор Дуљај,
Ненад Крстичић, Иван Радовановић, Нeнад Ковачевић, Дејан Огњановић,
Ђорђе Ракић, Петровић Радосав-Раћа, Никола Малбаша, Бранимир Субошић,
Иван Дудић, Марина Петковић, Јована Дамјановић, итд.
Прволигашки фудбалери: Војислав Станковић, Марко Мирић, Филип
Кнежевић, , Никола Гулан, Бранислав Даниловић, Милан Дудић, Милош
Жеравица, Милан Пршо, Славко Перовић, Владимир Оташевић, Марко
Николић, Небојша Маринковић.
Интернационалци: Алмами Да Силва Мореира, Александар Тодоровски,
Марко Вучетић, Војислав Драговић, Сергеј Јакировић, Бојан Јоргачевић,
Предраг Говедарица, Владислав Росић, Дејан Одавић и многи други.

На Академији је до сада је дипломирало преко 700 студената. Списак
наших дипломаца, где су и шта раде може се погледати на:
www.akademijafudbala.com
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РЕКЛИ СУ О НАМА...
Н. М. репрезентативац Србије у фудбалу.
"...Иако ми је спортска каријера на првом месту, схватио сам да морам да
мислим на своју будућност. Начин студирања на Академији омогућава ми да
тренирам и да студирам. Иако сам на тренерском смеру потрудићу се да
нешто научим и о менаџменту. Требаће ми уколико будем настављао каријеру
у иностранству... "
А.М. техничар.
"...Као млађи, играо сам фудбал у омладинским селекцијама. Због повреде
колена прекинуо сам каријеру. Бавио сам се разним пословима док од
пријатеља који је уписао Академију фудбала нисам сазнао за овакву школу.
Пошто сам одувек желео да се бавим тренерским позивом уписао сам школу и
веома сам задовољан и изненађен да оваква школа постоји код нас..."
Р.Н. виши фудбалски тренер.
"...већ сам завршио двогодишњу вишу школу за тренере, али сам желео да
наставим школовање и завршим и трећу годину студија. Када дипломирам на
Академији, бићу у предности и по знању и по квалификацијама. А после ко
зна, можда иностранство, можда и факултет..."
О.П., секретар клуба.
"...већ 14 година запослен сам у клубу на пословима руковођења, међутим
никада нисам нашао времена за школовање. Сада пристижу млађи и
школовани кадрови. Иако поседујем огромно искуство, схватио сам, да због
свог положаја у клубу, морам усавршим и осавременим своје знање. Из тог
разлога уписао сам Академију. Диплома Академије помоћи ће ми да боље
регулшем свој положај у клубу..."
А.П., тренер млађих селекција.
"...иако већ неколико година радим као тренер млађих селекција, због новог
Закона о спорту одлучио сам да се образујем и стекнем високо образовање.
То је једини начин да останем у послу и у спорту који волим. Академија
фудбала је место за мене."
М.М., студенткиња Академије.
„Иако нисам мислила да је Академија место за мене, сада сам презадовољна.
Академија пружа ми могућност да након дипломирања своје школовање
наставим на школи економске или неке друге струке и запослим се као
административни радник у државној служби или приватној фирми."

Своје поверење Академији поклонило је и уписало се преко
1.000 студената.
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ХУМАНИТАРНЕ АКТИВНОСТИ
Као један од својих приоритетних циљева Академија има и организацију
хуманитарног рада, пружања директне помоћи угроженима као и све врсте
подршке групама и појединцима. У протеклом периоду Академија је
непосредно организовала и узимала учешће у више хуманитарних акција а у
склопу својим могућности одазивала се апелима за финансијску помоћ.
Осим непосредне помоћи задатак наставника и сарадника је да личним
учешћем у овим акцијама дају позитиван пример студентима Академије и што
више их укључе у ове акције.
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УПИС

Упис студената на Високу спортску школу врши се:

•

на ПРВУ годину студија након завршене средње
четворогодишњем трајању и положеног пријемног испита,

школе

у

•

на ДРУГУ и ТРЕЋУ годину студија - преласком са других вишихвисоких школа,

УСЛОВИ УПИСА
•

Активни и некадашњи спортисти и тренери не полажу
класификациони испит већ достављају на увид потврду клуба, а
кандидати који поседују радно искуство у пословима руковођења
или менаџмента прилажу доказ - потврду клуба или спортске
организације где раде, или су радили.

•

Академију могу уписати сви кандидати са завршеном средњом
школом у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

•

Академију могу уписати и кандидати који се раније нису активно
(професионално) бавили спортом.

•

Кандидати који прелазе са других школа не полажу
класификациони испит већ прилажу уверење о положеним
испитима и индекс високе школе са које прелазе.

•

Кандидати полажу класификациони (пријемни) испит који се састоји
из практичне провере основне технике спорта (за тренере) или краћег
теста опште културе и провере склоности и способности за бављење
пословима из области спортског менаџмента (за спортске менаџере.

•

Примери класификационог испита могу се добити у студентској
служби или погледати на адреси:
http://www.akademijafudbala.com/Konkurs/Prijemni_Ispit.htm
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ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ПРИЛАЖУ СЕ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТА:

1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена
фотокопија).

2. Диплому о завршеном средњошколском образовању (оригинал или
оверена фотокопија).

3. Сведочанства свих разреда средње школе (оригинал или оверена
фотокопија).

4. Лекарско уверење о здравственој способности за студије (не старије
од 6 месеци).

5. Доказ о уплати накнаде за трошкове уписа и пријемног испита, на
жиро рачун Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд.
Сврха уплате: административни трошкови уписа.

6. Уверење о положеним испитима (само кандидати који прелазе са
других школа).

7. Потврду о бављењу спортом из клуба или спортске организације
(само активни и некадашњи спортисти)

ПРИЛИКОМ УПИСА ПРИЛАЖУ СЕ:

1. Две фотографије
2. Доказ о уплати накнаде за трошкове школарине на жиро рачун
Академије бр. 160-323650-96. Банка Интеза Београд. Сврха уплате:
трошкови школарине.

ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ВРШИ СЕ У ПРОСТОРИЈАМА
АКАДЕМИЈЕ
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 10 ДО 17 ЧАСОВА
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УПИШИТЕ АКАДЕМИЈУ...
Да студирате са познатима и успешним спортистима!
(Немања Матић и Алмами Мореира са студентима)

Да чујете речи знања и искуства познатих спортских стручњака!
(Владица Поповић и Љубиша Тумбаковић на предавањима)

Да се упознате са легендама нашег спорта!
(Драган Џајић, Милован Живадиновић, Дане Корица и др).
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ДОЂИТЕ, Да се упознамо, дружимо и учимо заједно...
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Градски центар за физичку културу
(Стари ДИФ)
Делиградска 27/II спрат (десно)
Телефони:
(+381 11) 36 50 137 и (+381 11) 36 50 138
e-mail:
info@akademijafudbala.com
direktor@akademijafudbala.com
studentski_odsek@akademijafudbala.com
www.akademijafudbala.com
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